Žiadateľ:
Kontakt:

Obecný úrad Kordíky
Kordíky č. 59
976 34
v Kordíkoch dňa:

VEC:

OHLÁSENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY SO ŽIADOSŤOU O JEJ POVOLENIE , KTORÁ NIE JE
SPOJENÁ SO ZMENOU STAVBY
PODĽA § 85 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) V ZNENÍ
NESKORŠÍCH PREDPISOV A NOVIEL A PODĽA § 21 VYHLÁŠKY Č. 453/2000 Z.Z. MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA STAVEBNÉHO ZÁKONA,
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV .

NA STAVBU:
* (názov stavby uviesť podľa stavebného povolenia)

1.
NAVRHOVATEĽ - vlastník stavby
Obchodný názov:
Sídlo:
tel. fax:
e – mail:
v zastúpení :

Obchodný názov:
Sídlo:
tel. fax:
e – mail:
2.

ÚDAJE O STAVBE

Navrhovateľ navrhuje, aby bolo vydané povolenie na zmenu v užívaní stavby v súlade s § 85 Zákona č. 50/76 Zb.

2.1

DRUH STAVBY
vymedzené členenie stavieb v §§
43 a),43 b ), a 43 c) SZ

2.3

MIESTO STAVBY:
Ulica, miestna časť
umiestnená na pozemku parcelné
číslo (uviesť podľa stav.
povolenia)
v katastrálnom území
(uviesť podľa stav. povolenia)
umiestnená na pozemku parcelné
číslo (uviesť podľa porealizačného
geom.plánu / katastr. mapy)

2.4

SPÔSOB UŽÍVANIA
STAVBY / ČASTI STAVBY:
Pôvodný:

Navrhovaný:
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3.

ÚČASTNÍCI KONANIA O POVOLENÍ ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

Mená a adresy účastníkov konania podľa § 76 stavebného zákona:

4.

NEVYHNUTNÉ (súvisiace) NEPODSTATNÉ ZMENY (úpravy) STAVBY

Zoznam uskutočnených nepodstatných zmien stavby - § 81 ods. 4 a § 78 ods. 1 a ods. 2 stavebného
zákona, ktoré nepodliehajú samostatnému povoľovaniu podľa § 54 stavebného zákona:

...................................................................
vlastnoručný podpis navrhovateľov
(u právnických osôb meno oprávnenej osoby a pečiatka)

K návrhu na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby navrhovateľ pripojí:
1. dokumentácia stavby s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých
priestorov stavby,
2. doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe – LV nie je povinným dokladom, súhlas
vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania (ak navrhovateľ nie je vlastníkom
stavby),
3. doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti. Ďalej rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a
obce,
4. kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba
povolená, alebo dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady
nezachovali.
5. ak sa jedná o zmenu stavby, pri ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie – súhlas jadrového dozoru,
udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného prepisu.
6. doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (podľa
položky č. 62 písm. a) ods. 1)
- na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním
30 eur
Pri zmene v užívaní stavby, v spojení so stavebným konaním – platí tlačivo: žiadosť o stavebné povolenie a
správny poplatok v zmysle položky č 60 sadzobníka správnych poplatkov.
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